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DATA: 2021-02-04

CIRCULAR INFORMATIVA

PARA: 

 

ASSUNTO:Celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo - 
Contratos sucessivos

A satisfação de necessidades temporárias, objetivamente definidas pela entidade empregadora, podem 

ser colmatadas, pelo período estritamente necessário à satisfação dessas necessidades, com recurso a 

celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo certo (quando o termo ocorre num 

determinado momento fixado, p. ex., em uma data de calendário) e incerto (quando o termo ocorrerá 

em momento não determinado).

Nos termos do disposto no artigo 140.º do Código do Trabalho, e considerada a aplicação conjugada 

dos seus n.ºs 1 e 2, decorre que a área de abrangência do contrato de trabalho a termo resolutivo, seja 

ele certo ou incerto é praticamente coincidente, excluindo-se à celebração de contrato de trabalho a 

termo resolutivo incerto a “Substituição de trabalhador a tempo completo que passe a prestar trabalho a tempo 

parcial por período determinado;”. Acrescem, quanto ao contrato de trabalho a termo resolutivo certo, as 

hipóteses contempladas no n.º 4 daquele mesmo artigo.

Ao contrário dos contratos de trabalho a termo resolutivo certo, a que pode ser aposta cláusula de 

renovação, os contratos de trabalho a termo resolutivo incerto duram até que se verifique o facto que 

lhe põe termo, como p. ex. o regresso do trabalhador ausente.
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À sucessão de contratos de trabalho a termo, aplica-se o artigo 143.º do Código do Trabalho, nos 

termos do qual, se impõe uma descontinuidade de funções, e por consequência de celebração de 

contratos de trabalho a termo, em ordem à não perpetuação de vínculos precários, relativamente a um 

mesmo posto de trabalho.

A limitação inserta naquele artigo 143.º, que admite as exceções previstas no seu número 2, aplica-se à 

entidade empregadora e não ao trabalhador, está circunscrita ao mesmo posto de trabalho, ou seja, às 

mesmas funções/tarefas desempenhadas pelo trabalhador cujo contrato de trabalho a termo 

resolutivo cessou. Está, pois, em causa “a ideia de individualização do posto de trabalho”1.

“Sendo diferentes os postos de trabalho em causa em cada um dos contratos de trabalho a termo celebrados entre as 

mesmas partes, não se verifica infração (…)” ao disposto (no agora) no n.º 1 do artigo 143.º do Código do 

Trabalho - cfr.  acórdão citado.

Tendo presente o que antecede bem como a situação vivenciada nos serviços e estabelecimentos de 

saúde do Serviço Nacional de Saúde de cessação de contratos de trabalho a termo resolutivo incerto, 

nomeadamente, por regresso ao serviço dos trabalhadores ausentes, na sequência de despacho de Sua 

Exa o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, transmite-se a seguinte orientação:

Exceto na situação de existir uma reserva de recrutamento válida que o impeça, verificando-se uma 

escassez de recursos humanos e uma necessidade constante de reforço das equipas para resposta à 

pandemia gerada pela doença COVID-19, um trabalhador anteriormente contratado a termo 

resolutivo incerto para substituição de trabalhador ausente pode ser novamente contratado a temo 

resolutivo incerto ao abrigo do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na 

sua redação atual, caso se verifiquem os pressupostos legalmente estabelecidos, sem necessidade de 

cumprimento do período de tempo equivalente a um terço da duração do contrato previsto no n.º 1 

do artigo 143.º do Código do Trabalho.

1 Cf. 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/886d3b09cb2aa0e880257854004f1329?OpenDocum
ent.
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A Presidente do Conselho Diretivo

(Márcia Roque)
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